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L

ondra Üniversitesi’nin ünlü matematikçilerinden Paul M. Cohn 20 Nisan’da 82 yaﬂ›nda Londra’da vefat etmiﬂtir.
Cohn 1924’te Hamburg’da Yahudi bir ailenin
tek çocu¤u olarak do¤muﬂtur. Baba Jakob ithalatla u¤raﬂ›yordu, anne Julia ise ö¤retmendi.
“Kristal gecesi” ya da “k›r›k cam gecesi” olarak adland›r›lan 9/10 Kas›m 1938 gecesi Almanya’da Yahudi’lerin mal varl›klar› ya¤malanm›ﬂ, sinagoglar› yerle bir edilmiﬂ ve onlarca Yahudi öldürülmüﬂtür. Ertesi gün SS’ler ve Gestapo 30.000 Yahudi erke¤ini tutuklay›p toplama kamplar›na götürmüﬂlerdir. 2000-2500 kadar Yahudi kötü muamelenin yo¤un oldu¤u toplama kamplar›ndan sa¤
ç›kamam›ﬂt›r. Jakob Cohn da tutuklananlar aras›ndayd›. Dört ay sonra, Almanya’y› terketmesi
koﬂuluyla serbest b›rak›lm›ﬂ ancak Almanya’y› terkedecek koﬂullar› bulamam›ﬂt›r.
‹ngiltere hükümeti, SS zulmünden kurtarmak
için Aral›k 1938 ile Eylül 1939 aras›nda 10.000
kadar Yahudi çocu¤unu annesiz babas›z gelmeleri
koﬂuluyla Polonya’ya ve ‹ngiltere’ye götürmüﬂtür.
Bu çocuklar›n büyük bir ço¤unlu¤u anababalar›n›
bir daha görememiﬂlerdir. Paul Cohn da ‹ngiltere’ye götürülen çocuklar aras›ndayd›. Tarih: 21
May›s 1939. Paul Cohn’un yaﬂ› 14.
‹ngiltere’de 5000 tavuklu bir çiflikte kar›n toklu¤una çal›ﬂmaya baﬂlar. Günde on - on iki saat çal›ﬂmak zorundad›r. Çiftlik, tavuklar›na yem bulamay›nca 1941 sonunda kapan›r.
Cohn bu tarihtren
sonra anne ve babas›ndan bir daha haber
alamaz. Birinci Dünya
Savaﬂ›’nda cephede
birkaç kez yaralanan
baba, savaﬂta gösterdi¤i kahramanl›klardan
dolay› Almanya’n›n en
de¤erli savaﬂ madalyas› olan “Demir Haç”›
‹ngiltere’ye götürülen Yahudi
alm›ﬂ olmas›na karﬂ›n,

eﬂiyle birlikte Naziler taraf›ndan Riga’daki (Litvanya) bir toplama kamp›nda
(muhtemelen
1942’de) öldürülmekten
kurtulamam›ﬂt›r. (Riga’da 1941-1944 aras›nda 50 bini Yahudi olmak üzere 60 binden
fazla insan öldürülmüﬂtür. Litvanya’da Naziler
taraf›ndan yap›lan katliam›n foto¤raflar›na basmaya içimiz el vermedi.)
Cohn, k›sa bir mühendislik e¤itiminden sonra
4,5 y›l boyunca bir fabrikada çal›ﬂ›r. Bu s›rada
mektupla e¤itim al›r ve Cambridge’teki Trinity
College’inin s›nav›n› kazanarak Matematik Bölümü’ne burslu olarak kabul edilir. 1951’de ayn›
okuldan matematik doktoras›n› alan Cohn’u parlak bir akademik kariyer beklemektedir.
Cohn, hangi ülkeye ait oldu¤unu ﬂu sözlerle dile getirmiﬂtir: Gerçek bir ‹ngiliz olmad›¤›m›n bilincindeyim. Ama Alman da de¤ilim art›k. Almanya’y›
özlemiyorum. Art›k olmayan bir ﬂeye özlem duymak gibi bir ﬂey bu, kesilmiﬂ, art›k yerinde olmayan
bir baca¤›n a¤r›mas› gibi. Mesle¤im gere¤i s›k s›k
Almanya’ya gittim ve Alman meslektaﬂlar›mla iyi
iliﬂkilerim var. Ama evim burada, ‹ngiltere’dedir.
Cohn’un özellikle komütatif olmayan halkalar
kuram›na önemli katk›lar› olmuﬂtur. Gruplar›, cisimleri, halkalar›, Lie halkalar›n›, yar›-gruplar›,
abelyen gruplar›, Jordan cebirlerini, Lie bölüm halkalar›n›, bölüm cisimlerini kapsayan çal›ﬂmalar›yla cebirin hemen her dal›na katk›s› olmuﬂtur. Üç
ciltlik Cebir kitab›n›n yan›s›ra (1974-1990), Lie
Gruplar› (1957), Lineer Denklemler (1958), Evrensel Cebir (1965), Yar› Cisim ‹nﬂas› (1977), Cebirsel Say›lar ve Cebirsel Fonksiyonlar (1991) ve en
de¤erli kitab› olarak kabul edilen Özgür Halkalar
ve ‹liﬂkileri (1971) kitaplar›n›n yazar›d›r. Cohn,
Philipp Hall’un ö¤rencisi olup 18 doktora ö¤rencisi yetiﬂtirmiﬂtir.
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